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Burundi'deki gösterilerde can kaybı artıyor 

Burundi’de, Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza’nın 25 Nisan’da devlet başkanı seçimi için 3. 

kez adaylığını açıklamasından bir gün sonra başlayan adaylık karşıtı protesto gösterilerinde 

50’ye yakın kişi öldü. Gösteriler sırasında yüzlerce kişi yaralanırken, 500’den fazla kişi 

gözaltına alındı. Ülkede ortaya çıkan siyasi kriz nedeniyle 26 Mayıs’ta yapılması planlanan 

yerel seçimler de 5 Haziran’a ertelenmişti.  

Burundi'deki krize çözüm yollarını görüşmek amacıyla düzenlenen Doğu Afrika Topluluğu 

(EAC) Zirvesi için Tanzanya’da bulunan Nkurunziza, darbe haberleri üzerine ülkesine gitmek 

istemiş, hava sahasına giriş izni verilmemesi nedeniyle Tanzanya’ya dönmek zorunda kalmıştı. 

Öte yandan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza’nın Danışmanı Willy Nyamitwe, yapılması 

planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine yönelik herhangi bir talebin 

bulunmadığını ancak konuyla ilgili kararın Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu’na ait olduğunu 

ifade etti. Anayasaya göre, ülkede aynı kişi en fazla iki dönem arka arkaya devlet başkanı 

seçilebiliyor. Muhalifler Nkurunziza’nın adaylığının anayasaya ve ayrıca 1993-2006’daki iç 

savaşı sonlandıran, her parti üyesinin kendi çıkarından önce çoğunluğunkini gözetmesi 

gerektiğini vurgulayan Aruşa Anlaşması’na aykırı olduğunu savunuyor. Nkurunziza yanlıları 

ise devlet başkanının 2005’te atamayla göreve geldiğini, yani ilk dönemin geçersiz olduğunu 

ve bir kez daha aday olabileceğini iddia ediyor. Dolayısıyla Nkurunziza’nın devlet başkanı 

seçimi için 3. kez aday olmasının önünde yasal bir engel bulunmadığı belirtilmektedir. 

 

Etiyopya’da iktidar partisi yüzde 70 oy aldı 

Etiyopya’da 58 partinin katılımıyla dün başlayan 5 bin 819 adayın 547 sandalye için yarıştığı 

genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Etiyopya Halkın Devrimci 

Demokratik Cephesi oyların % 70’ini aldı. Yaklaşık 90 milyon nüfusa sahip Etiyopya’da, 36,8 

milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Etiyopya Halkın Devrimci Demokratik Cephesi  (EPRDF), 

1991 yılından bu yana Etiyopya’da iktidarda bulunuyor. 

 

Nijerya’da intihar saldırısı 

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde bir köyde düzenlenen intihar saldırısında 

ilk belirlemelere göre dokuz kişi ölürken, 15 kişinin yaralandığını söyledi. Boko Haram 

militanlarının yakın zamanda ülkenin kuzeydoğu eyaletleri Yobe ve Borno’da düzenlediği 

saldırılarda yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler’e göre, Nijerya’da Boko 
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Haram’ın 2014 başından bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 300’den fazla sivil hayatını 

kaybetti. 

 

Güney Afika ülkeleri zenofobi ile mücadele edecek 

Güney Afrika ülkeleri zenofobi (yabancı düşmanlığı) ile mücadele etmek için ortak hareket 

etme kararı aldı. Bölge ülkelerinin liderleri zenofobi konusunu görüşmek üzere Zimbabve’nin 

başkenti Harare’de bir araya geldi. Zimbabve lideri Robert Mugabe zenofobik saldırılardan 

Güney Afrika hükümetinin yanlış politikalarını sorumlu tuttu.  

Güney Afrika Johannesburg’da meydana gelen yabancı düşmanı şiddet gösterilerinde 30’dan 

fazla kişi gözaltına alındı. Güney Afrikalı Polis memuru Lungelo Dlamini’nin AFP’ye yaptığı 

açıklamalardan alınan bilgiye göre olaylı gecede eylemciler birçok iş yerine maddi zarar verdi. 

Yine Johannesburg’da 22 Nisan günü meydana gelen benzer olaylarda 11 kişi gözaltına 

alınmıştı. 2008 yılında 62 kişi yabancı düşmanlarınca öldürülmüştü. Güney Afrika’daki 

yabancı düşmanlığına yönelik şiddet eylemlerinin son zamanlarda artış gösterdiği belirtiliyor. 

Bu eğilimi arttıran Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe’nin cuma akşamı bir grup 

gazeteciye yaptığı açıklamadaki "beyaz adam görmek istemiyorum" beyanatıydı. 

Güney Afrika’nın sahil kenti Durban’da çetelerin Afrikalı göçmenlerin ev ve iş yerlerini 

basması üzerine binlerce kişi yürüyüş yaptı. Durban kentindeki yürüyüşe katılan binlerce kişi, 

"Afrika düşmanlığına hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Göçmen topluluğu lideri Mahmud Hasan, 

katılımcıların çoğunun Güney Afrikalı olduğunu, kortej yolu üzerindeki iş yerlerin açılmadığını 

ve çalışanların da yürüyüşe katıldığını belirtti. Zuma, mecliste yaptığı konuşmada, Afrikalı 

göçmenlerin maruz kaldığı saldırılara ilişkin "Şiddet olaylarını en sert şekilde kınıyoruz. 

Saldırılarla, insan hakları, onuru ve hayat hakkı gibi tüm değerler ayaklar altına alınmaktadır" 

dedi. Buna karşın Güney Afrika Cumhuriyeti medyasında Zuma’nın oğlu Edward Zuma’nın, 

"Hükümet, yabancı vatandaşlara ev sahipliği yapmayı durdurmalı" açıklamaları, bu konuda 

görüş birliğinin bulunmadığına işaret etmektedir.  

Muhalif Ekonomik Özgürlük İçin Mücadeleciler Partisi Genel Başkanı Julius Malema ise 

Güney Afrika Cumhuriyeti sınırları içinde krallık olarak bulunan Zulu bölgesinin Kralı 

Goodwill Zwelithini’nin "Yabancıların her şeylerini toplayıp ülkeyi terk etmeleri gerektiği" 

yönündeki açıklamasını hatırlatarak, yabancılara yönelik artan şiddet olaylarında bu tür 

söylemlerin etkili olduğunu söyledi. 
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Boko Haram’ın elinden 293 kişi kurtarıldı 

Nijerya Ordusu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Nijerya Ordusu’nun Sambisa 

ormanından 200 kız çocuğu ve 93 kadını kurtarmıştır. Ancak geçen yıl Chibok’ta kaçırılan 276 

kız öğrencinin bunların arasından olup olmadığını bilmiyoruz" ifadesine yer verildi. Kurtarılan 

kişilerin sağlık taramasından geçirilerek kimliklerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, askeri 

birliklerin Sambisa ormanındaki operasyonda Boko Haram’a ait 3 kampı ele geçirdiği 

kaydedildi. Daha sonra ordu kaynaklarından yapılan açıklamada ise, örgütün elinde rehin 

bulunan en az 200 kız çocuğu ve 93 kadının kurtarıldığı kaydedildi. Fakat geçtiğimiz yıl 

Chibok’taki okullarından kaçırılan 200 kız öğrencinin kurtarılanlar arasında bulunmadığı 

bilgisi verildi. 

Sudan’da Beşir oyların yüzde 94’ünü aldı 

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in yapılan seçimlerde oyların % 94’ünü alarak 

yeniden Cumhurbaşkanı olduğu bildirildi. Seçim Komisyonu Başkanı Muhtar el-Asam, Ulusal 

Kongre Partisi adayı Beşir’in ülke çapında kullanılan 5 milyon 584 bin 863 geçerli oydan 5 

milyon 252 bin 478'ini alarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını söyledi. Seçimlerde 

Gerçek Federal Parti adayı Fadıl es-Seyyid İsa Şuayb’ın 79 bin 779 (% 1,43) oyla ikinci sıraya, 

Sudan Sosyalist Birliği adayı Fatma Ahmed Abdulmahmud ise 47 bin 653 (% 0,85) oy alarak 

üçüncü sıraya yerleştiğini belirtti. Seçimlere katılım oranının % 46,4 olduğunu belirten Asam, 

meclis seçimlerinde ise sırasıyla Ulusal Kongre Partisi (323), Asli Demokratik Birlik Partisi 

(25), bağımsızlar (19), Demokratik Birlik Partisi (DUP) (15) sandalye kazandığını diğer 44 

sandalyenin de küçük partiler arasında dağıldığını kaydetti. 

Nijerya’da Müslüman liderin partisi 28 eyaletten 19’unda galip 

Nijerya’da muhalefetteki Tüm İlericiler Kongresi (APC), valilik ve eyalet meclisi seçimlerinde, 

oyların sayıldığı 28 eyaletin 19’unda seçimin galibi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, iki 

hafta önce devlet başkanı seçilen Muhammed Buhari’nin partisi APC, sonuçların açıklandığı 

28 eyaletin 19’unda seçimi kazandı. APC’nin kazandığı eyaletler arasında Lagos, Kaduna, 

Katsina, Ogun, Oyo, Kwara, Niger, Kebbi, Zamfara, Sokoto, Jigawa, Kano, Yobe, Borno, 

Adamawa, Bauchi, Plateau, Benue ve Nasarawa bulunuyor. İktidardaki Halkın Demokratik 

Partisi (PDP) ise 8 eyalette valilik seçiminin galibi oldu. Nijerya’da iki hafta önce yapılan devlet 

başkanlığı seçimlerini APC’nin adayı Muhammed Buhari kazanmıştı. Buhari, 29 Mayıs’ta 

yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı. 
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'Afrikalılara bir katma değeri sunmalıyız' 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Dış ilişkiler Grup Başkanı Fakir Hüseyin Erdoğan, 

Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu ve EPDK’nın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi 

Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 6. Dünya Enerji Düzenleme 

Forumu’nun (WFER) G20 Özel Oturumu’nda konuştu. Türkiye’nin G20 başkanlığı süresince 

Sahra altı ülkelerine ilişkin konferanslar düzenleneceğini ifade eden Erdoğan, "Bu konuda bir 

rapor hazırlayıp ekimdeki enerji bakanları toplantısına sunmak istiyoruz. Sahra altı ülkelerinin 

düzenleyiciler boyutunda ihtiyaçlarıyla ilgili bir liste hazırlayacağız" ifadelerini 

kullandı. Tutarlı düzenlemeler ve ülkeler arasındaki iş birliği ile söz konusu bölgede enerji 

yatırımlarının ve erişiminin güçlendirilebileceğini dile getiren Erdoğan, G20 Enerji 

Sürdürülebilirliği Çalışma Grubu ile bu konuları ele alacaklarını vurguladı.  

Enerji Sürdürülebilirliği Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Uluslararası Enerji, AB ve Enerji 

Esneklik Direktörü Edmund Hosker de G20 enerji gündeminin, enerji sistemlerinin 

incelenmesi, iş birliği, sürdürülebilirlik, verimlilik ve iklim taahhütlerinde tutarlı olmak gibi 

çeşitli konuları kapsadığını anlattı. Enerji gündeminin özellikle Sahra altı ülkelerde enerji 

erişimi konusuna odaklanacağını ifade eden Hosker, bu bölgede 620 milyon kişinin enerjiye 

erişimi olmadığını belirtti. "Esnek iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile Afrikalılara bir katma 

değeri sunmalıyız" diyen Hosker, yatırım, finansman, kapasite artırımı ve koordinasyon gibi 

konularda da çalışmalar yapacaklarını aktardı.  

Kenya’da kolera salgını: 65 ölü 

Kenya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta 326 kişiye kolera teşhisi 

konulduğu ve son bir haftada 65 kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. 

Açıklamada, ülkede kolera teşhisi konulan hasta sayısının da 3 bin 235 olduğu kaydedildi. 

Sağlık Bakanlığı, salgına, ülke çapında yaşanan içme suyu sıkıntısının yol açtığını, Kenya’da 

son dönemde meydana gelen sellerin de hastalığın yayılmasına katkıda bulunduğunu açıkladı. 

 

Afrika ile ticaret hacminde rekor artış 
 

Küresel kriz ve bazı ülkelerde yaşanan iç sorunlara rağmen son 5 yılda Türkiye ile Afrika 

ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi % 40 artarak 19,7 milyar dolara ulaştı. 

http://www.haber7.com/etiket/kenya
http://www.haber7.com/etiket/kolera
http://www.haber7.com/etiket/salg%C4%B1n
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde başlatılan “Afrika Açılımı” 

kapsamında gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle oluşan olumlu hava, Türkiye ve Afrika 

ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri de geliştirdi. Türkiye’nin 2002 yılında 12 olan 

Afrika’daki temsilcilik sayısı, 39’a yükseldi. Ticaret müşavirliği ve ataşelik bulunan ülke sayısı 

da 23 oldu. Son 12 yılda Türk Hava Yolları, Afrika’daki iniş noktası sayısını 4’ten 42’ye 

çıkartırken, tüm bu gelişmeler Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin önemli 

oranda artmasını sağladı. Bu dönemde Türkiye’nin ihracatı % 35 artışla 13,8 milyar dolar 

seviyelerine ulaşırken, Kuzey Afrika ülkelerine ihracat % 32, diğer Afrika ülkelerine ihracat % 

43 artış gösterdi. Aynı dönemde  Afrika ülkelerinden yapılan ithalat da % 51 artarak 3,9 milyar 

dolardan 5,9 milyar dolara çıktı. 

Ülkeler bazında bakıldığında, Afrika’da geçen yıl sonu itibarıyla en fazla ihracat yapılan ülke 

3,3 milyar dolar ile Mısır oldu. Mısır’a yönelik dış satım son 5 yılda % 27 artış gösterdi. 

İhracatta Mısır’ı 2.1’er milyar dolar ile Libya ve Cezayir, 1.4 milyar dolarla Fas takip etti. 

Geçen yıl itibarıyla en fazla ithalat yapılan ülke ise 1.4 milyar dolar ile yine Mısır olurken, bu 

ülkeyi 1.2 milyar dolar ile Güney Afrika Cumhuriyeti, 921 milyon dolar ile Cezayir izledi. Ürün 

grupları açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Afrika ülkelerine ihraç ettiği ürünlerin 

başında demir-çelik gelmektedir. Bu kapsamda geçen yıl Afrika ülkelerine toplam 1.5 milyar 

dolar tutarında demir-çelik ihraç edilmiştir. 
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2015 Afrika için seçim yılı olacak 

Birçok ülkede sandıkların kurulacağı 2015 yılı, Afrika için de "seçim yılı" olma özelliği taşıyor. 

Nijerya ve Sudan’ın ardından yıl içerisinde Burundi, Etiyopya, Zambiya, Tanzanya, Lesotho, 

Togo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso ve Gine'de sandıklar kurulacak. 

Bu ülkelerden Burundi, Etiyopya, Tanzanya ve Gine'de genel seçimler; Lesotho, Togo, Orta 

Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Burkina Faso ve Zambiya ise halk cumhurbaşkanı veya 

devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek. 

Tanzanya’da yaklaşık 50 milyon nüfuslu 23 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu 

ülkedeki seçimleri etkileyen önemli sorunlardan biri olarak "Albino cinayetleri" ön plana 

çıkıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde anayasa referandumu ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 

bu yılın temmuz ve ağustos aylarında BM desteğinde yapılması planlanıyor. 

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 3’ü güçlü 15 siyasi parti faaliyet gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı 

için bağımsızlar da aday olabiliyor. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin en önemli 3 partisi olarak, 

Francois Bozize’nin Ulusal Birleşme Partisi, Ange Felix Patasse’nin Orta Afrika Halk Kurtuluş 

Hareketi ile Orta Afrika Demokratik Partisi gösteriliyor. Sudan’dan 2011 yılında ayrılan ve 

cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin 2015 yılında yapılması planlanan Güney 

Sudan’da ise ülkedeki krizin çözümü için imzalanan anlaşmanın ardından hükümet seçimleri 

iptal etti ve Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 9 Temmuz 2015’te sona erecek görev süresini, 

9 Temmuz 2017’ye uzatacağını açıklamıştı. 

İsrail’den Güney Afrikalı bakana şok! 

İsrail’in, Güney Afrika Yüksek Öğrenim Bakanı Blade Nzimande’nin Filistin’i ziyaretini, vize 

vermeyerek engellediği bildirildi. "Asya-Afrika Zirvesi" çerçevesinde Endonezya’nın başkenti 

Cakarta’da bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Nzimande ile yayımladığı ortak 

basın açıklamasında, "İsrail, 25-28 Nisan’da Filistin’e gelmesi kararlaştırılan Nzimande’nin 

ziyaretini engelleyerek, zirvedeki tüm katılımcılara apaçık bir ırkçılık mesajı veriyor" ifadesini 

kullandı. 

  

Nzimande de İsrail’in kendisi ve beraberindeki heyete Filistin’e geçiş için vize vermediğini 

belirterek, "İsrail, özgürlük, adalet ve bağımsızlık için mücadele eden Filistin halkının yanında 

durduğumuz için bizi bu şekilde cezalandırmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu. 

İsrail'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 
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Libya başbakanına yönelik 'suikast girişimi' 

Libya Başbakanı Abdullah es-Sini’nin aracına Tobruk kentinde ateş açıldı. Araca isabet eden 

mermiler bir korumanın yaralanmasına neden oldu. Başbakan es-Sini ise, meclis oturumu 

sonrası gerçekleşen saldırıdan yara almadan kurtuldu. Salı günü Tobruk’taki meclis önünde 

toplananlar, es Sini yönetimini protesto etmişti. 

IŞİD Libya’da Sirte havaalanını ele geçirdi 

Irak Şam İslam Devleti, Libya’nın Sirte kentindeki havaalanını ele geçirdiğini bildirdi. 

Havaalanının IŞİD’in eline geçtiği, kendilerini Trablus hükümeti olarak adlandıran, ancak 

uluslararası alanda tanınmayan yerel milisler tarafından da doğrulandı. Çatışmalar, Libya'nın 

uluslararası alanda tanınan hükümetini de Trablus’tan ayrılarak Tobruk’a geçmeye zorladı. 

Devrilen Libya lideri Muammer Kaddafi’nin doğduğu yer olan Sirte’nin büyük bir kısmı geçen 

hafta IŞİD’in eline geçmişti. IŞİD, burada Kaddafi döneminin dev projelerinden 'Büyük İnsan 

Yapımı Nehir Projesi'ne ait yapıları da ele geçirdiğini bildirdi. Trablus, Bingazi ve Sirte gibi 

şehirlerin tatlı su ihtiyacını karşılayan bu proje, aynı zamanda dünyanın en büyük sulama 

sistemi olarak tanınıyor. IŞİD ise son yedi aydır Libya’da kontrol noktaları kuruyor ve başta 

Derne olmak üzere birçok kentte varlığını hissettirtiyor. 

 

Nijerya’da Müslüman adayın seçim zaferi 

Nijerya’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde muhalefetteki Yenilikçi Parti’nin adayı 

Muhammed Buhari zaferini ilan etti. Buhari’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle Nijerya’da ilk 

defa bir muhalif lider, seçimlerle ülke liderliğini elde etmiş oldu. Eski bir asker olan 

Muhammed Buhari, ülkedeki Hausa Fulani etnik grubuna mensup. Buhari, rakibi mevcut 

Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan’dan 2,2 milyon daha fazla oy aldı. 

 

Tunus’ta müze saldırısı 

Tunus, meclis binası ve bir müzenin bulunduğu yerleşkeye düzenlenen saldırıyla sarsıldı. 

Yerleşkeye giren üç silahlı saldırgan ellerindeki kalaşnikof silahlarla rastgele ateş açıp el 

bombası kullandılar. 23 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıda güvenlik güçlerinin 

operasyon tamamlandığında 2 terörist ve 1 polis yaşamını yitirdi. Tunus Başbakanı Habip Essid 
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birlik çağrısı yaparak şöyle dedi: “Ülkemizin istikrarını hedef alan bu terörist saldırıya karşı 

bütün siyasi parti ve sivil toplumu mücadelemiz etrafında birleşmeye davet ediyorum. Ülkeyi 

savunmak hükümet olarak bizim görevimiz ve buna hazırlıklıyız.” Cumhurbaşkanı Baci Kaid 

Sibsi ise açıklamasında terörle mücadeleyi asla elden bırakmayacaklarını belirterek, ordunun 

ve polisini desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. 

Terör eyleminin yapıldığı müze Osmanlı döneminde saray olarak kullanılıyordu. Daha sonra 

müzeye çevrilen bina Türk turistlerin de uğrak yerleri arasında bulunuyor. Saldırı sonrasında 

Tunus Emniyet güçleri, Kayravan kentinde "Selefi akıma mensup olduğundan şüphelenilen" 

yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. 

Eş-şebab lideri öldürüldü 

Afrika’da faaliyet gösteren Eş-Şebab terör örgütünün liderlerinden Adnan Garar’ın öldürüldüğü 

açıklandı. Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı insansız hava araçlarının 

Somali’nin güneyindeki Dinsoor’a düzenlediği bir operasyonda Garar’ın öldürüldüğünü 

bildirdi. Örgütün istihbarat ve güvenlik kanadında çalışan Garar’ın büyük çaplı operasyonların 

kilit önemdeki karar mercilerinden biri olduğu belirtildi. Garar’ın 2013 yılında 67 kişinin 

öldüğü Kenya’nın başkenti Nairobi’deki alışveriş merkezi saldırısında da parmağı olduğu 

kaydedildi. 

Afrika ile ticaret hacmi 5 yılda % 40 arttı 

Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde başlatılan Afrika açılımı kapsamında gerçekleştirilen 

karşılıklı ziyaretlerle oluşan olumlu hava, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik 

ilişkileri de geliştirdi. Türkiye’nin 2002 yılında 12 olan Afrika'daki temsilcilik sayısı, 39'a 

yükseldi. Ticaret müşavirliği ve ataşelik bulunan ülke sayısı da 23 oldu. Son 12 yılda Türk Hava 

Yolları, Afrika'daki iniş noktası sayısını 4’ten 42’ye çıkartırken, tüm bu gelişmeler Türkiye 

ile Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin önemli oranda artmasını sağladı. Türkiye 

İstatistik Kurumu’ndan elde edilen bilgilere göre, Afrika ülkeleriyle dış ticaret hacmi 2009-

2014 yılları arasında % 40 artarak 14 milyar dolardan 19,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde 

Türkiye'nin ihracatı % 35 artışla 13,8 milyar dolar seviyelerine ulaşırken, Kuzey Afrika 

ülkelerine ihracat % 32, diğer Afrika ülkelerine ihracat % 43 artış gösterdi. Ürün grupları 

açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihraç ettiği ürünlerin başında 

demir-çelik gelmektedir. 
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5 bin STK Tunus’ta toplandı 

Tunus’ta bu sene ikincisi düzenlenen 13. Dünya Sosyal Forumu, 4 gün içinde 70 bin misafire 

ev sahipliği yaptı. Dünyanın 121 ülkesinden küreselleşme karşıtı aktivistlerin katıldığı forumda, 

5 bine yakın sivil toplum kuruluşu çeşitli etkinlikler düzenleyerek fikir alışverişi yapma imkânı 

buldu. Forumda, katılımcıların Tunus kültürünü yerinde görmeleri için birçok kültürel etkinlik 

düzenlendi. Tunus oyunları ve danslarının sergilendiği forumda, geleneksel el sanatları ürünleri 

de kurulan stantlarda yerini aldı. 

 

Boko Haram’a karşı Boko Helal 

Kamerun'da bazı medreselerde gençlerin Boko Haram örgütüne katılmasına engel olmak için 

eğitimin önemine dikkati çekmek üzere "Boko Helal" (Eğitim Helal) kampanyası başlatıldı. 

Ülkenin ekonomi başkenti Duala’da kentteki camilerin koordinatörü İmam Şeyh Sarbu, diğer 

imamlara ders vererek "eğitimin helal" olduğunu bilincini yerleştirmek istiyor. İmam Sarbu, 

Hz. Muhammed’in "İlim Çin’de de olsa alınız" hadisine atıfta bulunarak "Boko Haram Batılı 

eğitime karşı. Hz. Muhammed eğitim konusunda ayrım yapmıyor, bu nedenle biz eğitimden 

yanayız" dedi. İmam, çocukların Boko Haram’a katılmasını önlemek için imamların birlikte 

yaşamanın değerlerini, barışın ve eğitimin önemini öğrettiğini vurguladı. 

 

Bağdadi, Boko Haram’ın biatını kabul etti 

IŞİD lideri Bağdadi’nin sözcüsü Muhammed el-Adnani, yayınladığı sesli mesajda Boko 

Haram’ın biatını kabul ettiklerini açıkladı. IŞİD, Boko Haram’ın geçen hafta yaptığı biatını 

kabul ettiklerini açıklayan bir ses kaydı yayınladı. Ses kaydında açıklamayı terör örgütünün 

lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin sözcüsü Muhammed el-Adnani yaptı. Adnani, “Halife, Boko 

Haramlı kardeşlerimizin bağlılık sözünü kabul etti. Batı Afrika’daki Müslümanları ve cihatçı 

kardeşlerimizi kutlarız. Bu sözle birlikte Irak ve Suriye’de IŞİD’e katılamamış olan 

Müslümanların İslam diyarına gelip savaşması için de yeni bir kapı açılmış oldu” dedi. Adnani, 

Müslümanları Batı Afrika'daki örgüte katılmaya davet etti ve Irak ordusunun Tikrit’te ilerlediği 

haberlerini de yalanladı. Nijerya’nın kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram’ın 7 

Mart’ta IŞİD’e biat ettiğini açıklaması, Nijeryalı uzmanlar tarafından örgüte üye kazandırmaya 

yönelik bir hamle olarak yorumlandı. 
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Binlerce Nijeryalı Kamerun’a sığındı 

Boko Haram’dan kaçan binlerce Nijeryalı Kamerun’a sığındı. Nijerya’nın kuzeydoğusunda dün 

Çad ve Nijerya askerlerinden oluşan koalisyon güçleri ile Boko Haram grupları arasında 

meydana gelen şiddetli çatışmalardan dolayı binlerce Nijerya vatandaşının sınırı geçerek 

Kamerun'a geçtikleri bildirildi. Çad hükümeti, Boko Haram’a karşı savaşa katılması için 

Kamerun ve Nijerya’ya geçtiğimiz Ocak ayında asker göndermişti. Dün meydana gelen şiddetli 

çatışmalarda üç Çad askeri hayatını kaybetti. Dünkü çatışmalar, Boko Haram’ın internet 

üzerinden IŞİD’e biat ettiğini açıklamasından bir gün sonra meydana geldi. 

ABD’den Boko Haram’la Mücadelede Nijerya’ya Destek 

Nijerya seçimlerini kazanan Muhammed Buhari’yle yaptığı görüşmede ABD Dışişleri Bakanı 

John Kerry, Buhari’nin seçim başarısını tebrik ettikten sonra, ülkenin en büyük sorunu Boko 

Haram konusunda iş birliği mesajı verdi. ABD askeri eğitmenlerini Nijerya’ya 

gönderebileceğini söylemektedir. 

Geniş bir nüfusu ve petrol kaynağıyla Nijerya’nın ekonomik istikrarı bölgedeki dengeler için 

oldukça büyük bir anlam taşıyor. Nitekim ekonomik istikrarın politik ve sosyal istikrarla 

birlikte düşünülmesi gerektiği için Boko Haram’la mücadele daha önemli hale geliyor. 

 

 
Kaynak: Kuzey Haber Ajansı, AA, Dünya Bülteni, AA, CNBC, Reuters, Al Jezeera, New 

York Times, The Economist, BBC,  Euronews, CNN, Bloomberg. 
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AFRİKA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Tarihçe 

Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afrika ile ilgili konularda kamuoyunun ve dış politika 

çevrelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 04.04.2011 tarihinde Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü’ne 

bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 

Merkezin Amacı 

Afrika kıtasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin bu kıta ülkeleriyle ikili ve çok 

taraflı ilişkilerine ve bu ilişkilerin tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik 

bilimsel araştırmalar yoluyla özellikle araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek, bu kıtada faaliyet 

gösteren kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır. 

Merkezin Çalışmaları 

Afrika – Türkiye ilişkilerinin, tarihten gelen bağlarla birlikte gelişmesine katkıda bulunmayı sürekli kılabilmek 

için önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi hedef aldığı faaliyetler arasında öncelikli olarak Afrika konusunda bir 

uzmanlık kütüphanesi oluşturmak, alanla ilgili bir akademik bir dergi çıkarmak, ulusal ve uluslararası 

sempozyumlara ev sahipliği yapmak, Afrika haber bültenleri yayınlamak, ulusal ve uluslararası Afrika 

Merkezleriyle karşılıklı işbirlikleri geliştirmek, Afrika Büyükelçilikleriyle birlikte ortak kültürel etkinliklerde 

bulunmak, Afrika günleri düzenleyerek Afrika etkinlikleri oluşturmak ve Türkiye’de Afrika üzerine çalışan 

uzmanlar yetiştirmektir. Bulunduğu coğrafi konum Kırklareli’nden hareketle Trakya Bölgesi’nde ve Türkiye’de 

uluslararası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar 

yapmayı, yurt içi be yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışmalar kapsamında bilgi 

birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamayı gaye edinen bir çalışma programı yürütmektir. 

 

E-Posta: afrika@kirklareli.edu.tr 

Web: http://acm.kirklareli.edu.tr 

@klu_afrika 

 

 


